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We zijn nu ook te volgen via Facebook Sport IKC Het Startblok 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Schoolfruit 
 
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties 
groente en fruit per week. Sport IKC Het Startblok doet namelijk weer mee aan 
EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.  
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit 
en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in 
voor de Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief  .  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen 

hoeveelheid groente en fruit per dag te halen. Het EU-Schoolfruit- 

en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & 

EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het 

Voedingscentrum. 

                     Op naar een lekker en 

                     gezond schooljaar! 

 

 
Vriendelijk verzoek 
 
Sommige ouders nemen hun hond mee als zij hun kind naar school brengen of ophalen. De 
hond mag natuurlijk niet op het schoolplein of naar binnen en wacht daarom vastgebonden 
aan het hek.  
Houdt er dan rekening mee dat er kinderen zijn die bang zijn voor honden en bind uw hond 
niet vast in de buurt van het toegangshek naar het schoolplein. 
Hartelijk dank voor uw medewerking 
 
 
 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


Nieuwe leerlingen 
De volgende leerlingen zijn in oktober bij ons gestart: 
In groep 1/2c:  Nadira Bouiba 
In groep 5:  Zulay Ndambo 
 
Wij wensen jullie een fijne tijd op Sport IKC Het Startblok    
 
 
Agenda  
Maandag    4 november  08.45 uur: peutergym 
Maandag   11 november  08.45 uur: peutergym 
Dinsdag 12 november  Informatieavond groep 8 
Woensdag 13 november  Studiedag; groep 1 t/m 8 is vrij 
Maandag 18 november  08.45 uur: peutergym 
Maandag  25 november  1e advent 
Donderdag 28 november  Schoen zetten groep 1 t/m 8 
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Prikbord 
 
 
 
De Grote Sinterklaasshow is uitgeroepen tot ''De leukste 

Sinterklaasshow van Nederland''. Deze interactieve show kenmerkt 

zich door de inmiddels gouden formule van magische momenten, 

het enige echte Pieten showballet, leuke sketches, herkenbare 

Sinterklaasliedjes, een hilarische buikspreek act, een verrassing 

voor Sinterklaas en natuurlijk Pieten in de zaal. Het is een vrolijke 

en energieke show, waarbij jullie kunnen lachen, zingen en 

meedoen. 

  
Traditiegetrouw kunt u voorafgaand aan deze show alvast in de 

stemming komen met DJ Piet. Na afloop is er ook nog voor 

iedereen een Meet & Greet met Sinterklaas en zijn Pieten. 

  
Kaarten zijn nog te koop voor de shows van 11.00 uur en 13.30 uur 

via onze website www.grotesinterklaasshow.nl, Jumbo Mennings 

in Westervoort en Jumbo Gradussen in Duiven. 

   

http://www.grotesinterklaasshow.nl/

